ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT
Dia:
Horari:
Lloc:
Caràcter:
Expedient:
Sessió:

21 de juliol de 2008
de 2200 h a 2330 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-20/08
Ple 08/2

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sra. Rosa M. Anglada Bespín
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sr. Josep Colom Prió
Sr. Marc Faurat Rafel
Sr. Lluís Juangran Canut
Sr. José Luis Meneses González
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
1r tinent d'alcalde
3a tinent d'alcalde

(arriba al punt 2)
secretari

Excusen la seva absència
Sr. Eduard Faurat Prat
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó

2n tinent d’Alcalde

El Sr. Alcalde inicia la sessió, atès que ha estat convocada amb l'antelació legal i que hi ha el
quòrum establert. Es passa a tractar el següent ordre del dia:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
Pressa de possessió del regidor Josep M. Lluís i Lladós
Decrets de l'Alcaldia
Acords de la Junta de Govern
Relació de factures
Ratificació de convenis
Pla Especial Urbanístic per a la instal∙lació d’una planta de transferència de residus
Modificació puntual de les Normes per modificar l’article 86.4
Modificació puntual de les Normes a Altron
Rectificació d’errada material de les Normes a Av. Montserrat, 12
Projecte de reparcel∙lació del Polígon 1 de la Bastida
Projecte de reparcel∙lació del Polígon 2 del Pla Parcial Borda de Paisan
Consorci Centre de desenvolupament rural Pallars-Ribagorça
Creació del Patronat municipal de Turisme i Esports
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15
16
17
18

Gestió de l’Escorxador municipal de Sort
Reglament del servei de subministrament d’aigua potable
Assumptes de tràmit i administratius
Precs i preguntes

Amb el següent desenvolupament:
01 Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió anterior, d’ 11 d’abril de 2008, que s'aprova per
unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.
En aquest punt s’incorpora al Ple el senyor Juangran
02 Pressa de possessió del regidor Josep M. Lluís i Lladós
Exp. G-9/08
El secretari dóna compte al Ple que s’ha rebut la credencial de regidor de l’Ajuntament de Sort
emesa per la Junta Electoral Central a favor del senyor Josep Maria Lluís Lladós en substitució
per renúncia de la senyora Sílvia Prat Gallart,
Vista la documentació presentada pel senyor Lluís en relació a la declaració d’interessos i de
causes d’incompatibilitat, i atès que el senyor Lluís manifesta no han sobrevingut noves causes
d’incompatibilitat amb posterioritat a la seva proclamació,
Atès que el senyor Lluís formula la promesa per la seva consciència i honor de complir les
obligacions del càrrec amb lleialtat al Rei i de preservar i fer preservar la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat, d’acord amb el que es disposa a l’article 1 del Reial Decret
707/79, de 5 d’abril, fórmula per a presa de possessió de càrrecs o funcions públiques,
El senyor Josep Maria Lluís Lladós pren possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de
Sort, adscrit al grup municipal de Convergència i Unió (CIU).
03 Decrets de l'Alcaldia
Exp. G-15/08
En compliment del que es disposa en l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte al Ple dels Decrets de l'Alcaldia dictats des
del darrer Ple, adjuntats als regidors amb la convocatòria:
Núm
Expedient
Assumpte
Data
71/08
10/04

A-19/08

Autorització de ruta 4x4 a Kokopeli-Nevitim in Spain SLU, a Llessui-
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72/08
10/04

A-19/08

73/08
11/04

O-27/08

74/08
16/04

O-104/07

75/08
22/04

A-35/07

76/08
22/04

O-32/08

77/08
22/04

O-127/08

78/08
23/04

C-5/08.2

79/08
23/04

C-5/08.1

80/08
23/04

O-28/08

81/08
23/04

O-30/08

82/08
29/04

O-26/07

83/08
29/04

O-17/06

84/08
29/04

C-5/08.6

85/08
29/04

C-5/08.7

86/08
29/04

F-45/05

87/08
5/05

O-29/08

88/08
5/05

S-36/08

89/08
6/05

S/35/08

90/08
8/05

A-19/08

91/08
9/05

A-19/08

92/08
9/05

I-2/08

93/08
12/05

U-11/08

Coll del Triador-Serra de Rei entre 21.4.2008 i 17.8.2008
Autorització de ruta 4x4 a Travel Nexus Spain SL, a Llessui-Coll del
Triador-Serra de Rei entre 18.4.2008 i 11.11.2008
Llicència d’obres a Montserrat Faurat Vila, per a ampliar un balcó a Pl.
Sant Eloi, 12, 2n
Llicència d’ocupació de via pública a Anna Nogueira Miralpeix, per a
descàrrega de material a Av. Comtes de Pallars, 21
Llicència d’activitat a Mehari Pub SL, per a bar musical a C/ Professor
Fassman, 4
Llicència d’obres a Elza Marqués da Silva, per a reformes interiors a Casa
Cardós de Llessui
Llicència d’obres a Maria Perebort Forga, per a substitució de coberta a
Casa Tapiró de Seurí
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del bar La Llar els
dies del Pont de l’ 1 de maig
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Cherokee Bar
els dies del Pont de l’1 de maig
Llicència d’obres a Núria Serradell Colom, per a rehabilitació interior de
2 habitatges a Av. Comtes de Pallars, 12
Llicència d’obres a Enric Rey Pau, per a adaptació de bany per a
discapacitats a Av. Comtes de Pallars, 38
Llicència d’obres a Xavier Boneta Andreva, per a rehabilitar habitatge a
Casa Rogel de Llessui
Llicència d’obres a Comunitat Propietaris Av. Montserrat 6, per a
instal∙lació d’un ascensor a Av. Montserrat, 6
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del bar Escalarre
Rock Cafè i una actuació musical el dia 2 de maig
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del bar Mehari Pub
els dies del Pont de l’ 1 de maig
Aprova el certificat d’obres 2 de Condicionament de l’Escorxador
municipal, per import de 8.235,20 €
Llicència d’obres a Mateo Navarro Pérez, per a rehabilitar coberta a Casa
Buraut de Bressui
Accepta la delegació de la prestació del consentiment matrimonial entre
Juan Carlos Agulló Gil i M. Immaculada Gallardo Barceló
Delega al Jutge de Pau la prestació del consentiment matrimonial entre
Daniel Alberto Fioretti i Yamila Romina Tula
Autorització de ruta a Sprint Ciclo Club Pobla, per a 9a Marxa
Cicloturista a vies urbanes de Sort
Autorització de ruta a Ramon Salon Soler, per 1a Marxa/Cursa La
Forestal el 17.5.2008
Delega en el Tinent d’Alcalde la representació de l’Ajuntament al Consell
d’Alcaldes del Consell Comarcal de 9.5.2008
Llicència de parcel∙lació a José Boneta Torrent, per a segregar una porció
de Casa Rogel de Llessui
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94/08
13/05

O-103/07

95/08
13/05

A-40/07

96/08
13/05

O-34/08

97/08
15/05

O-37/08

98/08
15/05

O-35/08

99/08
16/05

O-36/08

100/08
19/05

U-16/07

101/08
19/05

O-38/08

102/08
21/05

O-29/07

103/08
22/05

O-11/06

104/08
22/05

O-81/06

105/08
26/05

A-21/08

106/08
26/05

O-39/08

107/08
29/05

A-17/07

108/08
29/05

A-24/08

109/08
29/05

A-6/07

110/08
5/06

E-14/07

111/08
10/06

O-47/04

112/08
18/06

C-5/08.7

113/08
18/06

C-5/08.2

114/08
18/06

C-5/08.1

115/08
18/06

O-43/07

Llicència d’obres a Repsol Butano SA, per a Instal∙lar dipòsit soterrat de
GLP a Casa Fosina de Montardit de Baix
Llicència d’activitat a Repsol Butano SA, per a emmagatzematge i
distribució de gas 2 locals i 9 habitatges de Montardit de Baix
Llicència d’obres a José Bertran Jordana, per a repicar i rejuntar façana i
fer balcó a Casa Andreu d’Altron
Llicència d’obres a Comunitat Propietaris Edifici l’Orri, per a reparar
balcons a Ptge. Riuet, 1-3
Llicència d’obres a Narcís Figueras Bas, per a rehabilitar cabana de pastor
al Prat de Fontet d’Enviny
Llicència d’obres a Joan Oliveras Farrús, per a reforma d’edifici de 3
habitatges a Casa Bringué de Bernui
Llicència de divisió horitzontal en 2 entitats a Lluís Pla Ballabriga, a C/
Dr. Carles Pol i Aleu, 56
Autoritza obres municipals d’urbanització al Polígon Industrial els
Salancons, xarxa de baixa tensió, i execució per administració
Llicència de primera ocupació a Xavier Pascual Samaranch, per a edifici
de 2 habitatges a Casa Andorrà d’Altron
Llicència de primera ocupació a Marc Guillen i Montse Bastida, per a
edifici unifamiliar a Urbanització Borda d’Arnaldo, 12-13
Aprova el certificat d’obres 1 i únic d’Urbanització de Millora de la xarxa
d’aigua i urbanització a Pl. Sant Eloi, per import de 74.216,26 €
Llicència d’activitat a Dept. de Salut de la Generalitat, per a assistència
sanitària a 1a planta del CAP a Camí de la Cabanera, 1
Llicència d’obres a Eugeni Capdevila Prat, per a construcció d’escullera
al cobert de Marxant de Bressui
Llicència d’activitat a Sed de Més SL, per a venda d’articles de record a
Av. Generalitat, 11
Llicència d’activitat a Ramona Calafell Ribera, per a comerç de merceria
i roba a Av. Comtes de Pallars, 14
Llicència d’activitat a La Mangala SLL, per a serveis sociosanitaris a
domicili a C/ Major, 14
Delega al Consell Comarcal l’obertura i condicionament de senders a
espais de xarxa natura 2000 i autoritza obres als relacionats
Llicència de primera ocupació a La Nostra Marradas SL, per a edifici
unifamiliar a Urbanització Borda d’Arnaldo, 28, de Mont. Baix
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del bar Mehari Pub
els dies de Sant Joan
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del bar La Llar els
dies de Sant Joan
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Cherokee Bar
els dies de Sant Joan
Llicència d’obres a Endesa Distribución Elèctrica, per a línia subterrània
de M.T. a un nou CT a la Bastida
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116/08
19/06

C-5/08

117/08
19/06

S-23/08

118/08
20/06

C-5/08.6

119/08
20/06

O-58/07

120/08
23/06

E-15/08

121/08
1/07

O-100/07

122/08
2/07

O-46/08

123/08
7/07

O-33/05

124/08
7/07

O-7/08

125/08
7/07

I-2/08

126/08
10/07

A-32/08

127/08
11/07

O-54/08

128/08
11/07

O-35/07

Autoritza a Sílvia Racines Navarrete a fer una festa-reunió el 21.6.2008 a
l’estacionament d’autobusos del poliesportiu
Autoritza a l’Associació de Dones del Pallars Sobirà l’ús de la 3a planta
de Casa Xorret
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del bar Escalarre
Rock Cafè els dies de Sant Joan i actuació musical el 21.6.2008
Llicència de primera ocupació a Mehari Pub SL, per a bar musical a C/
Professor Fassman, 4
Autoritza als veïns de la Plaça Sant Eloi a encendre una falla la nit de
Sant Joan i imposa les condicions
Autoritza la pròrroga de llicència d’obres per a rehabilitació de 4
habitatges a C/ Major, 29
Llicència d’obres a Ramon Aytés Gallardet, per a reparar llosat a Borda
de Cebrià d’Olp
Llicència de primera ocupació a Extrans Salvadó SL, per a nau industrial
a parcel∙la 19 del Polígon Industrial Els Salancons
Llicència d’obres a Millor Aquí SL, per a construir edifici plurifamiliar de
locals i 4 habitatges a C/ Dr. Carles Pol i Aleu, 17
Aprova el certificat d’obres 1 i únic de Millora de la vialitat del nucli de
Seurí, per import de 50.000,00 €
Llicència d’activitat a Autocars Mario SL, per a canvi de vehicle
matrícula 8892-GFW de la llicència de taxi núm. 9
Llicència d’obres a Eduard Jiménez Estirado, per a reparar el llosat a Casa
Canja d’Enviny
Llicència d’obres a Antoni Prats Isus, per a construir edifici amb 5
habitatges i aparcaments a Casa Farré de Llessui

El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 71/08 a 128/08 i els convalida en tots els
seus termes amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la
Corporació. Cap d’entre els relacionats són objecte de convalidació expressa.
04 Acords de la Junta de Govern
En compliment del que es disposa a l'article 113 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de
Govern des del darrer Ple, adjuntats als regidors amb la convocatòria:
Junta de Govern de 16 d’abril de 2008
�
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova executar per administració les obres de Millora de la xarxa d’aigua i obres
d’urbanització de la Plaça de Sant Eloi.
Es ratifica l’execució per administració de les obres de Condicionament de les zones
comercials de Sort i sol∙licitar una subvenció de 180.305,12 € al DIUE
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�
�
�
�
�
�
�

S’adjudica directament a Frinovo SL com a contracte menor la Compra d’un
refrigerador per a la cuina de l’Escola de Piragüisme per 4.184,68 €, Iva no inclòs.
S’adjudica directament a Joan Antoni Conesa la Instal∙lació elèctrica de l’Escola de
Piragüisme per 38.059,60 €, Iva inclòs.
S’aprova l’Ordenació ambiental de l’il∙luminació de 5 nuclis i sol∙licitar una subvenció
de 33.129,60 € al Dept. de Medi Ambient i Habitatge.
S’aprova la Rehabilitació de nuclis urbans i sol∙licitar un ajut de 394.313,78 € al Dept.
de Política Territorial i Obres Públiques.
S’aprova la Millora de l’entorn de l’església de S. Feliu i sol∙licitar un ajut de
186.000,00 € a la Direcció Gral. del Patrimoni Cultural.
S’aprova l’actuació El forn de calç de Triago i els de l’entorn de Sort i sol∙licitar un ajut
de 29.869,00 € a la Direcció Gral. del Medi Natural.
S’aprova la Memòria de gestió forestal sostenible a Campanaldí i Bosc, Plans i
Pelaguda i sol∙licitar un ajut de 74.520,00 € a la Direcció Gral. del Medi Natural.

Junta de Govern de 29 d’abril de 2008
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’adjudica directament la redacció del projecte Acondicionament de la carretera N-260
a Sort, tram de sortida a l’Alt Urgell, a Urbeg SL per 11.948,00 €.
S’aprova l’actuació Continuïtat de serveis d’informació i atenció a dones i sol∙licitar un
ajut d’ 11.000,00 € a l’Institut Català de les Dones.
S’aprova el Pla de Polítiques de Dones 2008 i sol∙licitar un ajut de 9.550,00 € a l’Institut
Català de les Dones.
S’aprova el document Plans Directors Urbanístics de les AREs, objectius i propòsits
generals i sol∙licitar la inclusió de la Borda de Kiko a l’àmbit.
S’aprova la Fira de Sant Joan 2008 – XVIII Xollada d’ovelles i sol∙licitar un ajut de
1.500,00 € al Dept. Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
S’aprova la Modificació de les Normes subsidiàries a Llessui i adaptació al PDU del
Pallars Sobirà i sol∙licitar un ajut de 60.000,00 € a la Direcció Gral. d’Urbanisme.
S’autoritza a l’Associació de Veïns de Ribera de Montardit l’explotació de 3 parcel∙les
per a la Difusió de valors ambientals del Bosc d’Armenta i Bornagues (X.Natura 2000).
S’aprova executar per administració la Nova Captació d’aigua a Llarvent, amb un
import de 188.635,80 €.
S’aprova executar per administració la Gasificació de Llessui, amb un import de
92.559,00 €.

Junta de Govern de 9 de maig de 2008
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova sol∙licitar al Dept. Agricultura, Alimentació i Acció Rural un ajut de 1.500 €
per a la Fira de Tardor, IV Mostra d’ovella Xisqueta.
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�

S’adjudiquen diverses partides d’obres d’Urbanització Camí Mangraners i voltants
església a AMC5, Transports Juanmartí, Constr. Ansay i Josep M. Lluís.

Junta de Govern de 28 de maig de 2008
�
�
�
�
�
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’adjudica el concurs per a la Reconstrucció del Campanar d’Olp a CisSA per import de
240.000,00 €.
S’aprova l’actuació Presentacions literàries a la vila de Sort i sol∙licitar un ajut de
2.000,00 € a la Institució de les Lletres Catalanes.
S’aprova l’actuació La Vall d’Àssua i el Batlliu, un paisatge de novel∙la, i sol∙licitar un
ajut de 6.000,00 € a la Institució de les Lletres Catalanes.
S’accepta la normativa i subvenció del PUOS per a la Reforma de l’Escorxador
municipal, i executar-la per administració per import de 284.362,40 €.
S’aprova l’actuació Fira de Sant Joan 2008, XVIII Xollada d’ovelles i sol∙licitar un ajut
de 3.544,50 € a la Diputació de Lleida.
Es convalida el Decret 101/08, de 19 de maig, que autoritza l’execució per administració
d’obres d’urbanització al Polígon Industrial els Salancons.

Junta de Govern de 9 de juny de 2008
�
�
�
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova inicialment el projecte de l’actuació Urbanització del Camí dels Mangraners i
voltants de l’església, 1a fase, amb import de 310.000,00 €, i exposar-lo al públic.
S’aprova l’actuació La Vall d’Àssua i el Batlliu, un paisatge de novel∙la, i sol∙licitar un
ajut de 9.600,00 € a la Direcció Gral. de Turisme, Pladetur/08.
S’aprova l’actuació Rehabilitació de la coberta de la Ubla de Sobirà i sol∙licitar un ajut
de 126.868,93 € a la Direcció Gral. d’Urbanisme.
Es sol∙licita a la Direcció Gral. d’Acció Cívica un ajut de 127.000,00 € per a la construcció
del Casal de Gent Gran.

El Ple queda assabentat del contingut dels acords adoptats per la Junta de Govern i els
convalida en tots els seus termes amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11
que formen la Corporació.
05 Relació de factures
Vista la relació de pagaments núm. 2008/2, amb un import total de 123.254,35 €,
Atès que les factures presentades són signades pels responsables de les diferents àrees i que
al pressupost hi ha consignació suficient per pagar-les,
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Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA aprovar la relació de factures 2008/2.
06 Ratificació de convenis
Exp. I-34/07
MATRAKA-BIKE/CONSELL/AJUNTS. * CENTRE DE BTT
Exp. S-62/05 * Conveni 19/2008
Vist l’esborrany de conveni a signar amb els Ajuntaments de Rialp, Soriguera i Baix Pallars,
amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i el Club de Ciclisme Matraca Bike, mitjançant el
qual es formalitzen els compromisos per a la creació del Centre de Bicicleta Tot Terreny (BTT)
Sort-Pallars Sobirà,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i els Ajuntaments
de Rialp, Soriguera i Baix Pallars, amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i el Club
de Ciclisme Matraca Bike per a formalitzar la creació del Centre de Bicicleta Tot
Terreny (BTT) Sort-Pallars Sobirà.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
FACTOR ENERGIA * SERVEIS ENERGÈTICS CENTRAL ELÈCTRICA
Exp. M-4/08 * Conveni 20/2008
Vist el contracte signat amb l’empresa Factor Energia SA, mitjançant el qual s’acorda la
prestació del servei de representació a tarifa o mercat consistent en la gestió de l’energia
exportada per la central hidroelèctrica municipal a la xarxa de distribució,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Convalidar la signatura del contracte signat entre l’Ajuntament de Sort i Factor Energia
SA mitjançant el qual s’acorda la prestació del servei de representació a tarifa o mercat
consistent en la gestió de l’energia exportada per la central hidroelèctrica municipal a la
xarxa de distribució.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
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GENCAT/MAH-CONSELL-AJUNTS. * APROFITAMENT DE LA BIOMASSA
Exp. S-46/08 * Conveni 21/2008
Vist l’esborrany de conveni a signar amb la Direcció General del Medi Natural, el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà, els Ajuntaments de Rialp, Soriguera i Baix Pallars, i les Entitats
Menors Descentralitzades de Tornafort i Sellui, mitjançant el qual es formalitzen els
compromisos destinats a promoure el projecte Aprofitaments energètics dels boscos del Pallars
Sobirà amb l’extracció de biomassa,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i la Direcció
General del Medi Natural, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, els Ajuntaments de
Rialp, Soriguera i Baix Pallars, i les Entitats Menors Descentralitzades de Tornafort i
Sellui per a formalitzar els compromisos destinats a promoure el projecte Aprofitaments
energètics dels boscos del Pallars Sobirà amb l’extracció de biomassa.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
CONSELL COMARCAL * CESSIÓ D'UN LOCAL PER A ESTUDI DE RÀDIO
Exp. I-2/08 * Conveni 22/2008
Vist el conveni signat amb el President del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, i en el seu
nom i representació, mitjançant el qual s’acorda la cessió de l’ús d’un local al poliesportiu per
destinar-lo a estudi de gravació de ràdio,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Convalidar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà mitjançant el qual s’acorda la cessió de l’ús d’un local al
poliesportiu per destinar-lo a estudi de gravació de ràdio.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
GENERALITAT/JUS * ADHESIÓ A CONVENI DEPT.JUSTÍCIA/ACMC/FMC
Exp. I-19/08 * Conveni 23/2008
Vist el conveni signat el 5 de setembre de 2007 entre el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
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Municipis i Comarques per a l’execució de programes que són competència de la Secretaria de
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, al que les entitats locals associades poden
adherir-se,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Sort d’adherir-se al conveni signat el 5 de
setembre de 2007 entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques per a l’execució de programes que són competència de la Secretaria de
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
CONSELL COMARCAL * COBERTA DE L'ESCORXADOR
Exp. F-57/07 * Conveni 24/2008
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà mitjançant el
qual es formalitza la mútua col∙laboració per a l’avançament de les obres de construcció de la
nova coberta de l’escorxador municipal de Sort i millora de l’entorn i els compromisos de les
dos parts,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l’esborrany de conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i el
Consell Comarcal del Pallars Sobirà per a formalitzar la mútua col∙laboració per a
l’avançament de les obres de construcció de la nova coberta de l’escorxador municipal
de Sort i millora de l’entorn.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
GENERALITAT/INT * ADHESIÓ A LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS
RESCAT
Exp. C-5/08 * Conveni 25/2008
Vist el conveni signat amb el secretari general del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació de la Generalitat mitjançant el qual es regulen les condicions
d’adhesió de l’Ajuntament de Sort a la xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i
Seguretat de Catalunya (RESCAT) per a la coordinació amb protecció civil,
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Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Convalidar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i la Secretaria
General del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació mitjançant el
qual es regulen les condicions d’adhesió de l’Ajuntament de Sort a la xarxa RESCAT.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
MAIRIE DE BAGNERES DE BIGORRE * PROJECTE POCTEFA : PIRINEUS EN
MINIATURA
Exp. F-45/08 * Conveni 26/2008
Vist el conveni signat amb l’Alcalde de l’Ajuntament francès de Bagnéres de Bigorre
mitjançant el qual es formalitza la cooperació transfronterera per a l’execució del projecte
Pirineus en Miniatura, Biodiversitat al Detall (P.E.M.B.A.D) acollit el Programa Operatiu de
Cooperació Territorial França-Espanya-Andorra (POCTEFA),
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Convalidar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i la Mairie de
Bagnéres de Bigorre mitjançant el qual es formalitza la cooperació transfronterera per a
l’execució del projecte Pirineus en Miniatura, Biodiversitat al Detall (P.E.M.B.A.D)
acollit el Programa Operatiu de Cooperació Territorial França-Espanya-Andorra
(POCTEFA).
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
07 Pla Especial Urbanístic per a la instal·lació d’una planta de transferència de residus
Exp. U-9/06
Vist l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) relatiu al document de Pla Especial Urbanístic
(PEU) per a la instal∙lació d’una planta de transferència de residus municipals, redactat per
l’enginyer industrial senyor Miquel Gasulla Esteve, de l’empresa Einesa, encarregat pel
Consell Comarcal del Pallars Sobirà en base al Document de Referència tramès pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge,
Atès que segons es disposa a l’article 115.c) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, l’ISA, que constitueix un document
indispensable per a l’aprovació del PEU, ha de ser sotmès al tràmit d’exposició pública durant
el termini mínim de 45 dies conjuntament amb l’instrument de planejament del qual forma part,
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desprès de la seva aprovació inicial i, simultàniament, s’han d’efectuar les consultes que
procedeixin d’acord amb el estableixi el Document de referència,
Vist el Document de referència signat pel tècnic de l’OTAA senyor Josep Ramon Roca Rosell i
la cap de l’Oficina territorial d’avaluació ambiental a Lleida del Departament de Medi Ambient
i Habitatge el 8 de febrer de 2008,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) relatiu al document
de Pla Especial Urbanístic (PEU) per a la instal∙lació d’una planta de transferència de
residus municipals, conjuntament amb el referit Pla.
2. Sotmetre el document conjunt de l’ISA i el PEU al tràmit d’exposició pública durant
el termini de 45 dies a l’efecte de presentació d’al∙legacions.
3. Notificar aquest acord a les administracions i entitats que consten al Document de
referència i a l’ISA, als efectes previstos a l’article 115.c) del Decret 305/2006.
4. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l’escriptura corresponent.
08 Modificació puntual de les Normes per modificar l’article 86.4
Exp. U-13/08
Vist el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal
de Sort per a la modificació de l’article 86.4, redactat pels serveis tècnics municipals,
Vist el que es disposa al Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme, en relació amb la tramitació de l’expedient,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el document de Modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament municipal de Sort per a la modificació de l’article 86.4.
2. Sotmetre l’expedient al tràmit d’exposició pública de forma reglamentària durant el
termini d’un mes.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
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09 Modificació puntual de les Normes a Altron
Exp. U-14/06
Vist el conveni signat amb la propietat de la finca anomenada Ubla de Casa Sobirà i altres
terrenys d’Altron,
Vist el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal
de Sort al nucli d’Altron, redactada pels serveis tècnics municipals i aprovada provisionalment
pel Ple de la Corporació municipal de Sort desprès de la tramitació preceptiva, que recull els
pactes del referit conveni,
Vist el Text refós de la Modificació puntual, que incorpora la correcció d’un error en el
percentatge d’edificabilitat destinat a habitatges socials,
A proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i obres i vista la documentació que consta
a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar el Text refós de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament
municipal de Sort al nucli d’Altron.
2. Trametre el document a la Comissió territorial d’urbanisme de Lleida per a la seva
aprovació definitiva, si escau.
3. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
10 Rectificació d’errada material de les Normes a Av. Montserrat, 12
Exp. U-14/08
Vista la Resolució de 28 de març de 2000 del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, publicada al DOGC núm. 3335, de 26.2.2001, per la qual s’estima en part el
Recurs ordinari interposat pel senyor Antoni Salvans Rubiol contra els acords de la
Comissió d’Urbanisme de Lleida de 8 d’octubre de 1997 i de 4 de novembre de 1998,
relatius a l’aprovació definitiva de la modificació i text refós de les Normes subsidiàries de
planejament municipal de Sort,
Atès que les disposicions de l’esmentada Resolució, per la qual es qualifica el solar d’Av.
Montserrat, núm. 12, de Sort, amb la subclau II-3.1, de nova creació dins la clau II-3, no han
estat incorporades al Text refós de les Normes aprovat per la Comissió d’Urbanisme de
Lleida en sessió de 8 de setembre de 2005 i publicat al DOGC núm. 4499, de 28 d’octubre
de 2005,
Vist el que es disposa a l’article 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
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Reglament de la Llei d’urbanisme, i l’article 78 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i obres i vista la documentació que
consta a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la incorporació al Text refós de les Normes subsidiàries de planejament
municipal de Sort de la Resolució de 28 de març de 2000 del Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, publicada al DOGC núm. 3335, de 26.2.2001, per la
qual s’estima en part el Recurs ordinari interposat pel senyor Antoni Salvans Rubiol
contra els acords de la Comissió d’Urbanisme de Lleida de 8 d’octubre de 1997 i de
4 de novembre de 1998, relatius a l’aprovació definitiva de la modificació i text refós
de les Normes subsidiàries de planejament municipal de Sort.
2. Sotmetre aquest acord al tràmit d’exposició pública durant el termini de 30 dies.
3. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
11 Projecte de reparcel∙lació del Polígon 1 de la Bastida
Exp. U-12/08
Vist el document del Projecte de reparcel∙lació del Polígon d’Actuació Urbanística 1 del
nucli de la Bastida, terme municipal de Sort, redactat per l’arquitecte senyor Ignasi García
Pastor i per l’advocat senyor Carles Puigdomènech Cantó,
Vist el que es disposa a l’article 144 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’urbanisme,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el Projecte de reparcel∙lació del Polígon d’Actuació Urbanística 1
del nucli de la Bastida, terme municipal de Sort.
2. Sotmetre aquest acord i el referit Projecte al tràmit d’exposició pública durant el termini
d’un mes de la forma prevista a l’article 113.2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, per al tràmit d’audiència i a
l’efecte de presentació d’al∙legacions.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
12 Projecte de reparcel∙lació del Polígon 2 del Pla Parcial Borda de Paisan
Exp. U-11/01
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Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sort va aprovar inicialment, en sessió de 14 de juny de
2002, el Projecte de Reparcel∙lació del Polígon 2 de Pla Parcial del sector Borda de Paisan,
de Sort, redactat per l’arquitecte urbanista Sr. Ignasi Garcia Pastor i per l’advocat Sr. Carles
Pla Buxó per encàrrec de l’Ajuntament i d’acord amb el que es disposa a l’article 148.3 del
Decret Legislatiu 1/90, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa de la legislació vigent a
Catalunya en matèria urbanística, i que va aprovar l’informe relatiu a les 13 al∙legacions
presentades durant el termini d’exposició pública emès pels serveis tècnics municipals,
Vista la proposta d’ordenació i adjudicacions del Projecte, redactada d’acord amb el resultat
de les al∙legacions,
Atès que el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha expressat la voluntat
d’acceptar la cessió d’una porció de terreny del referit polígon 2 classificat amb la clau E,
Sistema d’equipaments, per destinar-lo a la construcció de la nova Oficina comarcal del
DAAR a Sort,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i obres i vistes la normativa
vigent en la matèria i la documentació que consta a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Donar el vistiplau de l’Ajuntament de Sort a l’ordenació i adjudicacions previstes a
la proposta de Projecte de reparcel∙lació del Polígon 2 del Pla Parcial del sector
Borda de Paisan, amb estimació parcial de les al∙legacions formulades, d’acord amb
l’informe tècnic i jurídic redactat pels serveis tècnics municipals.
2. Encarregar l’actualització del Projecte d’urbanització d’aquest polígon redactat al
seu moment, als efectes de la seva posterior aprovació conjuntament amb el Projecte
de reparcel∙lació del polígon.
3. Sol∙licitar als propietaris de la finca on està previst emplaçar l’equipament destinat a
la seu comarcal del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural la seva
cessió anticipada, reconeixent als seus propietaris en el Projecte de reparcel∙lació del
Polígon 2 del Pla Parcial del sector Borda de Paisan els drets d’aprofitament que
corresponguin.
4. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
13 Consorci Centre de desenvolupament rural Pallars-Ribagorça
Exp. I-14/08
Vista la proposta de constitució del Consorci Centre de desenvolupament rural PallarsRibagorça i els seus estatuts,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació de proposar al Ple l’adhesió com a
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membre fundador de l’Ajuntament de Sort a l’esmentat Consorci, que té com a objecte la
promoció econòmica i social dels municipis del seu àmbit territorial i, específicament, la gestió
dels recursos assignats pel Fons Europeu FEADER i altres de similar naturalesa,
Vist el que es disposa als articles 160 i 313 del 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb 6 vots a favor, dels senyors, López, Sibís, Anglada, Gallardo, Colom i Lluís, i 3
abstencions, dels senyors Faurat, Juangran i Meneses, dels 9 membres presents del total d’ 11
que formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1. Aprovar inicialment la creació del Consorci Centre de desenvolupament rural PallarsRibagorça i els seus estatuts.
2. Sotmetre aquest acord d’aprovació inicial juntament amb els estatuts al tràmit
d’exposició al públic de la forma reglamentàriament establerta, a l’efecte de presentació
d’al∙legacions.
3. Delegar al Consell Comarcal del Pallars Jussà la publicació dels preceptius edictes i del
text íntegre dels estatuts.
4. Designar com a representant de l’Ajuntament de Sort al Consorci el senyor Agustí
López i Pla.
5. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
14 Creació del Patronat municipal de Turisme i Esports
Exp. E-14/08
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’esports de crear el Patronat municipal de
Turisme i Esports, que tindrà la titularitat i la gestió dels serveis de caràcter turístic i el
desenvolupament dels serveis esportius que són competència de l’Ajuntament de Sort, sense
perjudici de les facultats de tutela que li corresponen, d’acord amb les directrius del Pla
Estratègic per a l’ordenació i la comercialització de l’activitat turística i esportiva a Sort,
Vista la proposta d’Estatuts del Patronat municipal de Turisme i Esports redactada pels
serveis tècnics municipals,
Vist el que es disposa als articles 199 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la documentació que
consta a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la constitució del Patronat municipal de Turisme i Esports, com a organisme
autònom de l’Ajuntament de Sort dotat de personalitat jurídica.
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2. Aprovar inicialment els Estatuts del Patronat municipal de Turisme i Esports.
3. Sotmetre l’acord de constitució i els Estatuts al tràmit d’exposició al públic durant el
termini de 30 dies de la forma prevista a l’article 201 del Decret 179/1995, a l’efecte de
presentació d’al∙legacions.
4. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
15 Gestió de l’Escorxador municipal de Sort
Exp. M-22/07
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’hisenda d’efectuar la gestió de l’Escorxador
municipal de Sort mitjançant la concessió del servei pel sistema de concurs públic,
Vist el Plec de condicions tècniques i econòmico-administratives que regirà el concurs per a
l’explotació i gestió del servei de l’Escorxador municipal de Sort, redactat pels serveis
tècnics municipals,
Vist el que es disposa als articles 158 i següents del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, i la documentació que consta a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el Plec de condicions tècniques i econòmico-administratives que
regirà el concurs per a l’explotació i gestió del servei de l’Escorxador municipal de
Sort.
2. Sotmetre el Plec de condicions del concurs al tràmit d’exposició al públic de forma
reglamentària, per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar les al∙legacions
que considerin convenient. Cas de no presentar-se’n cap, l’acord d’aprovació quedarà
elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap més.
3. Convocar simultàniament el concurs per a l’explotació i gestió del servei de
l’Escorxador municipal de Sort, si bé condicionat al què es disposa a l’article 270 de
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
4. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.
16 Reglament del servei de subministrament d’aigua potable
Exp. G-21/08
Vist el projecte de Reglament del servei d’abastament d’aigua potable del municipi de Sort,
redactat pels serveis tècnics municipals,
Vist el que es disposa a l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
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Atesa la proposta de la Comissió informativa d’obres públiques, de regular els aspectes
relatius a la gestió del servei de subministrament d’aigua potable, i vista la resta de
documents que consten a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el Reglament del servei d’abastament d’aigua potable del
municipi de Sort.
2. Sotmetre aquest acord d’aprovació inicial al tràmit d’informació pública per un
període de 30 dies d’acord amb el que es disposa a l’article 63 del Decret 179/1995 a
l’efecte de presentació d’al∙legacions. Cas que no se’n presenti cap, l’acord
d’aprovació esdevindrà definitiu d’acord amb el que es disposa a l’article 65 del dit
Decret.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.
17 Assumptes de tràmit i administratius
FESTES LOCALS LABORALS PER A L’ANY 2009
Exp. S-56/08
Vista l'Ordre TRE/278/2008, de 2 de juny, de la Consellera de Treball i Indústria de la
Generalitat, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2009, que
disposa que la Consellera fixarà dues festes locals a proposta dels municipis respectius,
Atesa la proposta d’acord de la Comissió informativa de governació,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Proposar a la Consellera de Treball la fixació com a festes locals per a 2009 a tot el
municipi de Sort dels següents dies:
� 24 de febrer (Dimarts de Carnaval),
� 1 de juny (Dilluns de Pàsqua Granada).
2. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l'efectivitat d'aquest acord.
MOCIÓ ALCALDES PER LA PAU
Exp. G-1/08
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Atesa la iniciativa coneguda com a “Mayors for Peace”, Alcaldes per la Pau, liderada pels
alcaldes d’Hiroshima i de Nagasaki, de crear una xarxa per a la prohibició de les armes
nuclears i a favor de la pau,
Atès que aquesta organització la conformen ciutats de tot el món que han expressat
formalment el seu recolzament al Programa per a promoure la solidaritat entre les ciutats en
relació amb l’abolició total de les armes nuclears, amb l’objectiu de poder eliminar aquest
tipus d’armes a l’horitzó del 2020,
Atès que el Parlament Europeu recolza aquesta iniciativa,
Atès l’objectiu desitjable que el Govern català, en la mesura de les seves possibilitats, jugui
un paper actiu en l’àmbit dels fòrums internacionals i exigeixi el compliment dels
compromisos acordats, especialment per part dels països que posseeixin armes nuclears,
Atès que Alcaldes per la Pau està dissenyada per construir solidaritat i facilitar la
coordinació entre les ciutats que recolzen el programa per a l’abolició total de les armes
nuclears i que el seu principal objectiu és treballar internacionalment despertant la
consciència sobre l’abolició aquest tipus d’armament,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Sort a les armes nuclears i donar suport a la
Xarxa d’Alcaldes per la Pau.
2. Efectuar els tràmits necessaris per entrar a formar part d’Alcaldes per la Pau.
3. Prendre en consideració les propostes d’acció que siguin enviades per la Xarxa,
per tal de recolzar la feina realitzada per aquesta i contribuir a la conscienciació
de la ciutadania sobre l’amenaça de les armes nuclears.
4. Animar els alcaldes i alcaldesses de la comarca i província a seguir l’exemple
d’aquest ajuntament i sumar-se als esforços de l’alcalde d’Hiroshima per acabar
amb l’amenaça de les armes nuclears.
5. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de
la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i
a la Xarxa d’Alcaldes per la Pau.
INFORMES DE L’ALCALDIA
L’Alcalde informa al Ple que s’ha sol∙licitat al Departament de Governació i
Administracions Públiques una subvenció destinada a la finalització de les obres de
construcció d’un Casal de Gent Gran a l’edifici anomenat el Centre, per a l’entrada en
funcionament del qual només quedarà pendent el mobiliari. També comunica que la Caixa
aportaràs el material necessari per tal d’instal∙lar una sala d’informàtica al Casal.
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L’Alcalde informa al Ple que durant la visita de la Consellera d’Acció Social i Ciutadania,
Hble. senyora Carme Capdevila, aquesta ha comunicat l’autorització per a redactar el
projecte bàsic de l’ampliació de la Residència de Gent Gran per a 12 places més, que a
l’octubre es podrà redactar el projecte executiu i que és preveu executar les obres durant el
2009.
L’Alcalde informa al Ple que s’ha atorgat la preceptiva llicència d’obres al Departament
d’Educació per a les d’ampliació del CEIP Àngel Serafí Casanovas i que s’ha traslladat
l’expedient a la Ponència ambiental comarcal per que emetin el seu informe per a
l’atorgament de la llicència d’activitats.
L’Alcalde informa al Ple que el proper dia 1 d’agost el Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, Hble. senyor Joaquim Nadal, visitarà Sort amb motiu de la Festa Major per
assistir a la Missa Major i un dinar.
L’Alcalde informa al Ple que el proper dia 17 d’agost tindran lloc els actes d’inauguració de
la Creu Pedró de Montardit de Dalt, cedida pel Museu Maricel de la Diputació de Barcelona
per a la seva exhibició a l’església amb les mesures de protecció adequades.
18 Precs i preguntes
El senyor Juangran indica que existeixen dèficits de comunicacions en diversos pobles del
municipi i que el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per contribuir a solucionar-los, ha
gestionat la instal∙lació d’un nou repetidor al Sarrat de Vinagre que cobrirà el Batlliu i d’una
torre de reforç a Caregue que cobrirà la Vall d’Àssua, amb redirecció de la banda ampla des del
Pic de l’Orri, i que a les torres existents podran instal∙lar equips tots els operadors. La voluntat
del Consell Comarcal és que la cobertura de banda ampla a la comarca sigui total en el termini
de dos anys, amb l’ADSL normal de Telefònica i 2 operadors de banda ampla, Iberbanda i
NTX.
Finalització
No havent més assumptes a tractar, l'alcalde aixeca la sessió a l’hora indicada a
l’encapçalament i, com a secretari, estenc aquesta acta amb el seu vistiplau a fi que constin el
que s'hi ha tractat i els acords presos.
Vist i plau
L’Alcalde
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